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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas terhadap
Profitabilitas. Variabel Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas sebagai variabel independen dan
Profitabilitas sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 6 perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012
sampai 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengambilan sampel adalah
purposive sampling berdasarkan syarat-syarat tertentu. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Likuditas, solvabilitas, dan aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap
profitabilitas. Secara parsial, likuiditas tidak mempengaruhi profitabilitas, sementara solvabilitas
memiliki pengaruh negatif dan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas, dan aktivitas
memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Likuditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas
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ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of liquidity, Solvability, and activity to
profitability. Variable independent of liquidity, solvability, and activity as independen variables
and profitability as dependent variable. The number sample used in this research is 6 companies
of mining listed on indonesia stock Exchange in 2012 to 2017. This study uses secondary data,
Sampling method used is purposive sampling with the study specific terms. The data analysis
technique has been done by using multiple linear regressions, classic assumption test, hypothesis
test. The results of this study indicate that Likudity, solvability, and activity simultaneously affect
the affect the profitability. Partially, liquidity does not affect profitability, while solvability has a
negative influence and significantly affects profitability, and activity has a significant effect on
profitability

Keywords: liquidity, solvability, and activity on the profitability
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang Masalah
Corporate Secretary Aneka Tambang, Aprilandi Hidayat Setia menyatakan PT
Aneka Tambang Tbk. (antam) yang mengunakan kode ANTM adalah salah satu
perusahaan batu bara di Indonesia. Perusahaan mencatatkan laba bersih pada
kuartal I-2017 sebesar Rp 6,64 miliar, tetapi mencatatkan kerugian sebesar Rp
496 miliar pada enam bulan pertama 2017, yang disebabkan oleh penurunan
penjualan dari tahun 2016 sebesar Rp 4,16 triliun menjadi Rp 3,1 triliun tahun
2017 (penurunan sebesar 27,66%) dan rugi Rp 400an miliar pada periode 2016.
Selain itu kerugian disebabkan oleh adanya penyusutan perluasan pabrik dan
amortisasi anak perusahaan Antam. (Chandra, 2017).
Salah satu perusahaan Pertambangan PT Timah (Persero) merupakan perusahaan
yang Produk yang menghasilkan logam dan timah. Membukukan kerugian
sepanjang semester I 2016 hingga Rp 155,38 miliar. Padahal pada periode yang
sama tahun sebelumnya perseroan mencatat keuntungan senilai Rp 863,12 miliar
juta dolar AS. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan volume ekspor
penjualan dari 236,76 juta dollar di semester 1 2015 menjadi 179,75 juta dolar di
semester 1 2016. (Supriyatna, 2016).
Industri Pertambangan merupakan primadona sector yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) seiring dengan melonjaknya harga komoditas pertambangan
(Irhansyah, 2015). Besarnya minat investor terhadap perusahaan dapat dilihat
dengan semakin meningkatnya nilai perusahaaan yaitu yang berkaitan dengan
kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang dimiliki perusahaan
yang bersangkutan (Sutopo, dkk 2015). Dengan mengelola lebih lanjut laporan
keuangan dapat memprediksikan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Salah
satunya dengan cara melalui proses analisis rasio keuangan seperti rasio
Profitabilitas, Likuditas, Solvabilitas, dan Aktivitas (Sanjaya, dkk 2015).
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Rasio Profitabilitas suatu perusahaan yang memperlihatkan kemampuan
perusahaan dengan menghasilkan laba dari aktivitas normal (Herry, 2017:192).
Tingkat profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan
perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas dapat diukur dengan salah satu cara
yaitu Return on asets ( ROA) yang memperlihatkan kinerja perusahaan dalam
mengelola atas aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan profit
(Mahardhika dan Marbun 2016). Karena Return on asets juga mengukur sejauh
mana investasi yang dilakukan dalam memberikan kontribusi pengembalian
keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Setiap perusahaan akan
meningkatkan profitabilitasnya, karena tinggi tingkat profitabilitas akan menjamin
kelangsungkan hidup perusahaan akan lebih terjamin (Ambarwati, dkk 2015).
Menurut Djahidin (2017:101) likuiditas suatu perusahaan yang menunjukan
kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek serta bunga
pinjaman. Rasio likuiditas dapat diukur dengan salah satu cara yaitu current ratio
(CR), digunakan sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban dari asets lancar yang
dimiliki. Dalam penelitian ini current ratio digunakan karena tingkat likuiditas
perusahaan sangat diperhatikan oleh investor dalam menginvestasikan sahamnya.
Menurut Rahma, dkk (2016) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi
akan membuat cita nilai perusahaan yang baik dalam melunasi utang jangka
pendeknya, tetapi menurut Herry (2017:153) menyatakan bahwa tingkat likuiditas
yang rasio ini tinggi, belum tentu perusahaan dikatakan baik.
Menurut Herry (2017:161) rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.
Solvabilitas dapat diukur dengan salah satu cara yaitu Debt to equity Ratio (DER),
digunakan digunakan sebagai dasar untuk mengukur seberapa jauh suatu
perusahaan dibiayai oleh kreditur. Menurut Pongrangga, dkk (2015) hasil Der
yang rendah disukai oleh kreditur apabila perusahaan mengalami kerugian dan
penurunan nilai aset. Namun berbeda dengan penelitian Febrianto dan Rahayu
(2015) menyatakan perusahaan yang mempunyai solvabilitas yang tinggi akan
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mempunyai kesempatan untuk memperoleh laba yang besar juga dari modal yang
diberikan para investor.
Rasio aktivitas merupakan rasio yang dilihat dari tingkat efisiensi dan kegitan
penggunaan sumber daya perusahaan dan rasio yang menilai bagaimana sebuah
perusahaan melaksanakan operasional sehari-hari (Rahma, dkk 2016). Salah satu
rasio yang digunakan adalah Total Assets Turnover (TATO), digunakan seberapa
efetif dalam mengelola total asets yang dimiliki dalam menghasilkan penjualan.
Semakin besar nilai TATO akan semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan
untuk menunjang kegiatan penjualan (Rahma, dkk 2016). Tetapi menurut Hery,
(2017:187) Perputaran total aset atau total assets turnover yang rendah
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kelebihan total aset yang belum
dimanfaatkan secara maksimal untuk penjualan.
Untuk mempermudah melihat fenomena gap yang terjadi pada rasio keuangan
perusahaan, dapat dilihat melalu rasio CR, DER, TATO dan pengaruhnya
terhadap ROA dari tahun 2012-2017 yang terdapat pada tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1 Rata-rata Rasio Keuangan pertambangan yang terdaftar di BEI
Tahun 2012-2017 ( Perusahaan Kode saham PTBA, TINS, ELSA, RUIS,
CTTH, ARTI )
Tahun

ROA

CR

DER

TATO

(%)

(%)

(%)

(%)

2012

15,82

258,06

66,33

86,89

2013

4,68

227,45

75,33

82,57

2014

6,75

147,78

73,43

97,02

2015

2,98

100,12

274,1

136,7

2016

0,98

257,3

203,19

51,06

2017

2,39

365,33

59,97

20,05

Sumber: Data yang diolah, 2018
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio keuangan perusahaan
pertambangan yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi setiap tahunya. Dari
tahun 2012-2013 ROA menurun sebesar 10,32%, dan dari CR mengalami
penurunan sebesar 30,61%. Kemudian pada tahun 2013-2014 ROA mengalami
peningkatan sebesar 2,07% akan tetapi CR mengalami penurunan 79,67%. Hal ini
menunjukkan tingginya aliran kas dari aktivitas, akan dinilai baik dalam
pengelolaan perusahaan (Nusbantoro, 2011). Kemudian Pada tahun 2014-2015
ROA mengalami penurunan sebesar 3,77% kemudian CR mengalami penurunan
sebesar 47,66%. Dari tahun 2015-2016 ROA menurun sebesar 2% dan Cr juga
peningkatan sebesar 157,18%. Suatu perusahaan yang memiliki CR yang tinggi
dan ROA yang rendah menandakan bahwa ada dana yang tidak dipakai akan
mengurangi laba perusahaan (Ambarwati, dkk 2015). Dan pada tahun 2016-2017
ROA mengalami peningkatan sebesar 1,41% dan Cr mengalami peningkatan
sebesar 108,03%. hal ini sejalan dengan penelitian Rahma, dkk (2016)
menyatakan bahwa Dimana jika Likuiditas meningkat maka Profitabilitas
perusahaan akan meningkat pula.
Debt to equity Ratio berfluktuasi dari tahun 2012-2017. Pada tahun 2012-2013
DER mengalami kenaikan sebesar 9%, tetapi ROA menurun sebesar 11,14%.
Pada tahun 2013-2014 Der mengalami penurunan 1,9% dan terbalik dengan ROA
yang meningkat sebesar 2,07%. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh
Herry (2017:169) yang menyatakan bahwa jika tingkat rasio DER rendah akan
semakin besar jumlah modal pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang.
Tahun 2014-2015 DER mengalami kenaikan sebesar 200,67% sedangkan Roa
mengalami penurunan sebesar 5,77%. Pada tahun 2015-2016, DER mengalami
penurunan 70,91% dan Roa menurun 2% . Pada 2016-2017 DER mengalami
penurunan sebesar 143,22% dan ROA mengalami peningkatan sebesar 1,41%.
Pada tahun 2012-2013, TATO menurun sebesar 4,32% di ikuti dengan 10,32%
penurunan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan perputaran aktiva
menunjang penurunan penjualan dan menghasilkan laba yang rendah. Tahun
2014-2015 mengalami peningkatan 14,45% dan ROA mengalami penurunan juga
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sebesar 3,77%. Pada tahun 2015-2016 TATO menurun sebesar 85,64% dan ROA
mengamalami penurunan sebesar 2%. Pada 2016-2017 mengalami penurunan
sebesar 31,01%, dan Return on asets mengalami peningkatan 1,41%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan variabel CR,
DER, TATO, tidak selalu diikuti dengan kenaikan atau penurunan variabel ROA.
Walaupun mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi. Hal ini
menunjukkan, kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di tengah krisis
ekonomi yang terjadi pada beberapa waktu terakhir.
Beberapa penelitian yang dijadikan acuan untuk penelitian ini adalah penelitian
dari Rahma, dkk (2016) tentang pengaruh CR terhadap ROA berpengaruh
signifikan positif dan sejalan penelitian Khidmat dan Rehman (2014) yang
menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan penelitian
penelitian Ehiedu, & Chukwunweik (2014) yang menyatakan bahwa CR
berpengaruh signifikan negatif dengan ROA. Tetapi berbeda dengan hasil
penelitian Ambarwati, dkk (2015) yang menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh
terhadap ROA.
Selanjutnya hasil penelitian Ratnasari dan Budiyanto (2016) menyatakan bahwa
DER berpengaruh positif terhadap ROA sejalan dengan hasil penelitian
Kridasusila dan Rachmawati (2016) menyatakan bahwa DER berpengaruh positif
terhadap ROA. Sedangkan menurut Utami dan Prasetiono (2016) DER yang
berpengaruh negatif dengan ROA sejalan dengan penelitian Khidmat dan Rehman
(2014) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap ROA. Tetapi
berbeda dengan hasil penelitian Febrianto dan Rahayu (2015) yang menyatakan
bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
Selanjutnya hasil penelitian Rahma, dkk (2016) TATO berpengaruh signifikan
positif terhadap ROA sejalan dengan hasil penelitian Supardi dan Suyanto (2016)
yang menyatakan TATO berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Tetapi
berbeda dengan hasil penelitian Sanjaya, dkk (2015) yang menyatakan bahwa
TATO tidak berpengaruh terhadap ROA.

6

Atas dasar perbedaan berbagai penelitian tersebut diatas mengenai likuditas,
solvabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas dan fenomena gap dari nilai rasio
keuangan dan pertumbuhan laba masih berfluktuasi setiap tahunnya mendorong
penulis untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu mengenai
“Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas”
(Studi kasus : perusahaan pertambangan periode 2012-2017)
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah
1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas di perusahaan
sektor

pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2017?

2. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas di perusahaan
sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2017
3. Apakah rasio Aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas di perusahaan
sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2017?
4. Apakah Rasio Likuditas, Solvabilitas, dan Aktivitas berpengaruh terhadap
Profitabilitas di perusahaaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI
Periode 2012-2017?

1.3 Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan
sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui

pengaruh solvabilitas

terhadap profitabilitas

pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan
sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap
profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
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1.4 Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak
berikut
1. Bagi Investor Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi para investor dalam menetapkan pilihan investasi yang tepat terkait nilai
perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh investor
2. Bagi Perusahaan Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan
bagi perusahaan khususnya manajemen keuangan yang berkaitan langsung
dengan perubahan ROA yang diperoleh perusahaan melalui rasio Current
Ratio, Debt to equity ratio, Total Asset Turnover
3. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan
penganalisaan tentang pasar modal, khususnya mengenai profitabilitas.
4. Digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai profitabilitas,
khususnya laba bersih/ROA yang tercantum pada BEI

